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Inleidinq
Onlangs werd er door diverse trendwatchers de verwachting uitgesproken dat in het licht van
de huidige ontwikkelingen, in 2018 ongeveer 80% van het dataverkeer via sociale media een
videocomponentzal bevatten. Een video heeft een hogere ranking dan bijvoorbeeld een foto
of tekstbericht. Dat houdt in dat een video vaker en eerder door volgers en ge'interesseerden
wordt bekeken en de videoboodschap een groter bereik heeft onder de inwoners die actief
zijn op sociale media. Wetenschappers stellen vast dat de twee gescheiden werelden (offline
en online) door het alsmaar toenemende gebruik van social media onder de bevolking en de
evolutie van toegankelijke middelen zoals HD camera's, smartphones met HD videofunctie,
snelie 4G verbindingen etc. niet langer los van elkaar kunnen worden gezien. Beiden zijn
inmiddels ge'fntegreerd in een gezamenlijke samenleving. Deze constatering is van grote
invloed op de interactie tussen de politie en haar inwoners voor nu en de nabije toekomst Het
is dan ook van belang om deze interactie via sociale media dicht tegen de praktijk te
organiseren. Het zorgt voor een nieuwe realiteit die we als politie niet kunnen negeren. Het
biedt juist de uitgelezen mogelijkheid om de band tussen politie en inwoners te verstevigen,
wat uiteindelijk weer kan worden vertaald naar operationele resultaten.
De Nederlandse bevolking loopt met het gebruik van sociale media voor op de rest van
Europa.

Doelstelling PRQ24/7
Momenteel zijn facebook, twitter en instagram hun videoservices aan het uitbreiden om met
achter de feiten aan te blijven lopen bij de huidige marktontwikkelingen. In 2013 is er met
steun van de eenheidsleiding en landelijk portefeuillehouder SMPP op district Oost een pilot
gestart met als qenerieke doelstelling:
"Door inzage te geven in de werkzaamheden van de politie en de burger "mee te laten kijken"
met de uitdagingen waar de politie dagelijks mee te maken heeft, het vertrouwen (reputatie) in
de politie vergroten en daarmee de meldingsbereidheid stimuleren en burgers meer bij het
politiewerk betrekken."
Deze pilot is onlangs positief geevalueerd. De strategie achter PR024/7 in samenwerking met
het OM (Persofficier), afdeling communicatie, social media projectgroep en met name de
collega's op de werkvloer die nauwgezet bij de pilot zijn betrokken, is dusdanig succesvol dat
het momenteel landelijke bekendheid geniet en vele collega's uit de Eenheid Rotterdam en
andere Eenheden hebben aangeven dit ook binnen hun basisteam of district te willen
implementeren.
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PR024/7 als pilot binnen de Eenheid Rotterdam
Er bestaat een substantieel risico wanneer het gebruik van video niet goed wordt
georganiseerd en begeleid. Een foto zegt meer dan 1.000 woorden, laat staan een video van
5 minuten. De impact die het op burgers heeft kan erg groot zijn. Wanneer een video eenmaal
door een politiefunctionaris, namens de politie op een open bron wordt geplaatst (youtube /
facebook / twitter7 instagram), is men de regie over de video kwijt De dynamiek van het
internet en de sociale media (de publieke opinie) bepalen dan of de boodschap goed en
helder is overgekomen, wordt gewaardeerd en of het de interactie tussen burgers en politie
stimuleert. Daamaast zijn wij als politie gebonden aan wet- en regelgeving en is waarborging
van de privacy van betrokkenen of verdachten in een video essentieel.
Het OM (Officier van Justitie) is hierin een cruciate partner, vooral bij het vrijgeven van
beelden waarin het OM verantwoordelijk is voor de woordvoering (indien er sprake is van een
verdachte, dan wel overtrading / strafbaar feit).
Een aantal recente ontwikkelingen zijn dan ook onwenselijk, namelijk persoonlijke
goedbedoelde initiatieven die momenteel binnen de Eenheid Rotterdam door collega's op de
werkvloer worden geinitieerd d.m.v. het oprichten van eigen online politie videokanalen, maar
die ondanks goede bedoelingen zonder de juiste middelen, uitrusting en afstemming worden
ingericht en uitgevoerd. Het laatste wat je als politieorganisatie zou moeten willen, zijn
privacy-gevoeiige beelden die tijdens de uitvoering van de politietaak (tb.v. de toepassing
sociale media) zijn gemaakt, ongecontroleerd op diverse priv6apparaten rondzwerven en
worden gepubliceerd. Dit geldt ook voor VVPG-gegevens en beelden die bewijs bevatten of die
van invloed kunnen zijn op een eventuele strafeaak. Het ontbreken van OM afstemming kan
leiden tot reputatieschade van de politie, bijvoorbeeld wanneer wij als de politieorganisatie
aan drugsdealers / criminelen excuses moeten aanbieden voor hetschenden van hun privacy
of huisrecht Dit vereist een pragmatische, maar ook gedegen opslag van privacy-gevoelig
materiaal, dat versleuteld kan worden opgeslagen binnen een beveiligde omgeving en goede
afstemming in de lijn en met het OM (red. wat plaatsen we wel, wat niet en waarom wel/niet).
Het voeren van een goede en regionaal samenhangende 'content strategy' is daamaast
essentieel om de kwaliteit en aanzien van de organisatie op peil te houden. Niemand zit te
wachten op 6 spoedritten die allemaal op elkaar lijken en in een bepaalde week worden
getoond terwijl er dan een piek dreigt in het aantal woninginbraken. Een video van de
arrestatie van woninginbrekers i.cm. preventietips zou op dat punt bijvoorbeeld meer voor de
hand liggen.
Momenteel staan we op een kruispunt waarin zich een uitgelezen mogelijkheid aandient om
colleges binnen de basisteams cq. afdelingen met frequent burgercontact, die video binnen
het domein social media willen gebruiken om de interactie met hun inwoners aan te gaan, te
coachen, begeleiden en faciliteren. De kennis, ervaring en sensitiviteit die door de vier
kemleden van PR024/7 in de afgelopen twee jaar zijn opgedaan, evenals het netwerk, kan in
overleg ter beschikking worden gesteld aan de overige districten.
Het filmen van de dagelijkse politiepraktijk vanuit het perspectief van de agent d.m.v.
zogenaamde actioncams en dit delen met de beworiers van het verzorgingsgebied draagt by
aan een aanzienlijke reputatieverbetering van de politie an sich wanneer dit goed wordt
uitgevoerd De wijze waarop de youtube pilot op Oost is uitgevoerd wordt in een onder
burgers gehouden enquete, gewaardeerd met het gemiddelde cijfer 8,6. Hoewel de uitvoenng
van deze pilot was gericht op de inwoners van district Rijnmond-Oost, zijn de youtube video s
vanwege de crossmediale aanpak en innovatieve, toegankelijke wijze waarop de verbmding
met de burgers wordt gezocht, geregeld positief door landelijke media en blogs overgenomen.
Verder blijkt uit de enqu&e dat het vertrouwen in de politie en het begrip voor diens
uitdagende werkzaamheden aanzienlijk toeneemt (87,3%).
1 Online enquete gehouden onder 3300 willekeurige respondenten; representativiteit 10%.
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Opdracht

Vanwege het succesvolle verloop van de pilot PR024/7 en de toenemende belangstelling die
er vanuit de Eenheid Rotterdam en overige Eenheden is ontstaan om d.m.v. korte video's
dagelijkse werkzaamheden van de politieorganisatie aan de burgers te laten zien, is het
verzoek gekomen om PR024/7 beschikbaar te maken voor de districten en diverse afdelingen
binnen Eenheid Rotterdam. Daarmee dient deze als een eerste stap voor de eventueel
landelijke uitrol binnen de nationale Politie. Om dat de tool en de werking ervan wordt getest
valt deze pilot onder het deelproject Toolselectie. De pilot wordt georganiseerd vanuit een
nieuw te vormen projectteam dat voortkomt uit de huidige samenstelling van PR024/7.
Met deze notitie wordt gevraagd akkoord te gaan met de volgende punten:
a PR024/7 wordt voor de hele Eenheid Rotterdam beschikbaar gemaakt. De
uitkomsten van de evaluatie richten zich op de toepasbaarheid binnen de totale
Nationale Politie. Verantwoordelijk voor realisatie is het projectteam PR024/7. Het
projectteam biedt de overige districten en processen binnen de Eenheid aan om het
gebruik van video ten behoeve van hun bestaande social media applicaties en
strategie te feciliteren qua hardware, opslag, videobewerking, kennis op het gebied
van online videocommunicatie, 'content strategy' en OM-/Iijnafstemming. Daarbij
wordt de nadruk gelegd op de samenwerking en de verbinding tussen de projectleden
en collega's op de diverse districten in de uitvoering die al met het domein social
media bezig zijn.
a PR024/7 youtubekanaal wordt losgekoppeld van district Oost en wordt het
bronkanaai waar alle video's ten behoeve van de facebookpagina's en twitteraccounts
van de sectoren en afdelingen binnen de Eenheid op worden geplaatst. De naam
PR024/7 blijft behouden. De naam van het betreffende district waar de video zich
afspeelt, zal in de video worden toegevoegd.
a Primeur van plaatsing op het district / basisteam vindt plaats door het embedden van
de video vanuit youtube op Facebook / Twitter. Op deze applicaties vindt ook de
interactie tussen (lokale) politie en inwoners plaats.
d De sectorhoofden en afdelingshoofden zien er op toe dat activiteiten van overige
politiegerelateerde youtubekanalen en het plaatsen / publiceren van videobeelden op
open bronnen, die door collega's binnen de Eenheid Rotterdam tijdens de uitvoering
van hun werkzaamheden zijn opgenomen, vanaf het moment van kennisname en
accorderen van deze notitie direct worden gestopt.
a De sectorhoofden en afdelingshoofden zien er op toe dat er door collega's tijdens de
dienst geen video-opnamen met privfeapparatuur worden gemaakt, gedeeld,
respectievelijk verspreid.
a Verwerking, definitieve bewerking en plaatsing van door politieambtenaren gemaakte
videobeelden op corporate social media accounts binnen de Politie Eenheid
Rotterdam vindt centraa) plaats via de projectgroep PR024/7 om de corporate identity
te bewaken, zonder afbreuk te doen aan de couleur locale van de verschillende
districten.
a Initiate projecttermijn van 18 maanden, met ingang van 1 oktober 2015;
a Tussentijdse evaluatie om de 6 maanden, eindevaluatie aan het einde van de
projecttermijn, waaronder het inzichtelijk maken van m
□ Vaststellen leden projectteam PR02
uit
, met
als projectleider (alien district
Rijnmond-Oost). Leden van het projectteam zullen de districten af gaan om PR024/7
m.b.v. de districtsverantwoordelijken voor social media op het betreffende district in te
richten, te faciliteren en uit terollen.
d De activiteiten van projectleden en uitvoering van werkzaamheden gedurende de
projecttermijn maken deel uit van de Regionale Projectgroep Social Media. De
districtsleiding van Rijnmond-Oost blijft verantwoordelijk voor de personeelszorg van
de projectleden, met dien verstande dat de projectleden gedurende de projecttermijn
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volledig buiten de planning worden geplaatst ten behoeve van het regionale project
PR024/7.

R
R
De projectmedewerkers van PR024/7 worden de komende 18 maanden in staat
gesteld om de werkwijze, ervaring, enthousiasme en kunde die tot het succes van de
youtube video's op district Rijnmond-Oost hebben geleid, over te brengen op de
collega's van de diverse districten die de capaciteit, ervaring en feeling hebben met
videobewerking. Deze collega's worden gecoacht, zodat zij in de toekomst voor hun
district in de basis zelfstandig eenvoudige producties kunnen produceren en privacy
gevoelige elementen kunnen herkennen en bewerken, waarbij de kwaliteitscontrole
en contact met het OM / communicatie (plaatsingslijn) en plaatsing op youtube bij de
projectgroep PR024/7 ligt.
Leden van de projectgroep zullen gedurende de projecttermijn de districten die
PR024/7 willen implementeren in hun social media strategie regelmatig bezoeken.
Daarbij kunnen zij op het betreffende district ook diensten meedraaien binnen de BPZ
(noodhulp / wijkzorg). Dit in afstemming met de planning.
Ondersteuning: 1x communicatie adviseur afdeling communicatie (vast
aanspreekpunt).
Vaststellen van betrokken afdelingen:
- Ondersteuning / financiering: landelijk programma SMPP/- Projectgroep
Social Media
- Coordineren & uitvoerend: districtelijk team (PR024/7) opgeschaald naar
Regionaal projectteam PR024/7, verantwoordelijk voor de implementatie van
PR024/7 voor hele Eenheid Rotterdam
F
F
T
Het creSren van de mogelijkheid voor collega's om te leren van het projectteam. In
welke vorm dan ook. Dit met het oog op het verzekeren van continu'fteit bij
(langdurige) uitval van een vast teamlid.
Toepassingsgronden PR024/7:
Filmen van de dagelijkse politiepraktijk in al haar facetten o.a. d.m.v. multi
inzetbare actioncams2, HD camera's, met het doel de burgers een realistische
inkijk van de politiepraktijk te geven om daarmee het vertrouwen van burgers
in de politie te stimuleren en de burger actiever bij het politiewerk te
betrekken.
Stimuleren actieve wederkerigheid via Social Media.
- Ondersteuning Korpsprioriteiten High Impact Crimes en Ondermijning.
Externe communicatie d.m.v. videotoepassingen Social Media (interne
communicatie op basis van beschikbare capaciteit).
- Videobewerking op projectbasis (opdrachtafhankelijk).
- Geregistreerde opslag en beveiliging conform wet- en regelgeving (WPG /
WBP).
- Voor de gehele Eenheid Rotterdam. Uitgangspunt is dat alle districten en
diensten aan bod zullen komen.
2 Het verschil tussen een bodycam en een actioncam is dat een actioncam op, in, aan voertuigen kan worden
bevestigd, evenals via een harnas of diverse mounts op het lichaam en helm kan worden gedragen. Een bodycam is
uitsluitend ontwikkeld om op het lichaam of helm te worden gedragen.
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Aanbevelingen voor de inzet van PR024/7 binnen de gehele Nationale
Politie.
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